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  زيبا كالم  صادق آقايدرحاشيه اظهارات 
  57نسبت به شورش 

  

  حقوقدان -اميرفيض

  .اصالت انقالبی ومردمی بدھند ۵٧صادق زيبا کالم با توسل به اظھاراتی خواسته اند به شورش  آقای

ازيک ميليون ويايک ميليون ونيم نفری  ۵٧ اگردرسالکه  ازجمله تمسک ھای ايشان اين ادعای اوست 
ولی متوسل به  ،وردندآکه درراه پيمائی شرکت کردند که چرا خواھان سرنگونی شاه ھستيد، دليل مي

  .توطئه خارجيان نميشدند وانقالب را اصيل وخود جوش ميدانستند

پرسش ميشد  با  که  اگرونتيجه گرفته اند   است »اگر«برشرط مستقِر  زيبا کالم  آقایاستناد  
 کار گرا . نتيجه گيری ازمواجه ميشدند )ن رسيده اندآکه ايشان پرسش نکرده به ( چنان جوابی

 رابا اگرن قائل نيست وميگويد <آ فرھنگ عامه ھم اعتباری بر .تحقيقی ومنطقی وعلمی نيست
 یعه شناسجاممدعی نھم آ> ازيک استاد دانشگاه نام مد کاشکیآن طفلی برآ تزويج کردند از مگر

  .پيوند بزنند اصولی وحقوقی ومنطقی را به اگر بعيد بود که نتيجه گيری ازيک بحث بسيار

  دين اخالقي اين تحرير

   :اساسا اين تحرير مديون است اگربه اين اشاره وارد نشود

نميتواند منتسب به يک استاد جامعه شناس باشد خيلی ضعيف وسطحی است  سياق مطلب مقاله  
سال  ۴٠با گذشت  ۵٧درشورش  آمريکانويسنده مطلب براسناد دخالت  نشان ميدھد که و

   .ھيچگونه اشرافی ندارد

طحی باشد وعليرغم وجود تصورنميکنم کسی درکارجامعه شناسی ايران ويا مسائل سياسی حتی س
   .گيرکرده باشد ۵٧وانگلستان درشورش  آمريکای ھنوز درخم ترديد دخالت مالحظات عديده وکاف

راست  چب و اولی ميگويد ما مخالفين شاه را از ؛الکساندرھيگ وژنرال ھايزر آقاینوارمصاحبه  
خنثی  ضمن تائيد ماموريتش دردومی  و ؛ان تاريخ فرستاديممتحد کرديم وايران رابه گورست

  .ه است که اين حق ماست که درھرکشوری که منافع داريم دخالت کنيمسازی ارتش اضافه کرد

نجلس  آدرلوس  ١٩٨٣اس دردوشنبه چھاردھم فوريه  –بی  –تلويزيونی ای  گزارش شبکه 
   :ھرشن درتفسيروقايع ايران  گفته است آقای

 ن ھزاران انسان بی گناه جان خودرا ازکف دادند وبه خاطرآ<ما اشتباه بزرگی مرتکب شديم که درنتيجه 
 ديگر سال ۴٠ن است روزی ممکچنين سياست غلطی دنيای امروز بيش ازگذشته درھم ريخته است  

سلایر ھائی برپرده تلويزيون ھا منعکس گردد وبچه ھا ازوالدين خود خواھند پرسيد اياالت متحده چه 



 حقوقدان -اميرفيض -۵٧در حاشيه اظھارات آقای زيبا کالم نسبت به شورش                    ۶ از ٢ برگ ٢٠١٧/٠٣/١۴، شنبه سه=بھرامشيد

 شاه  ايران سر اين بالھا را مانھا بگوئيم که آ؟ وظيفه ما اين خواھد بود که ما به ؟ نقش ما چه بودکرد
را داديم که قشريون مذھبی برايران حاکم شوند  ورديم ودراثر سياست خود به مخالفين شاه اين توانآ

نجه که شاه انجام داده بود گمراه  شدند و چاره ديگری برای آئيھا درباره آمريکاکه اغلب م يوبايد بگوي
   )١٣٨۴مشروح درسنگراول تيرماه (                                               >شاه وجود نداشت

   :يويو درکتاب گروگان خمينی نوشته استعضو اينتليجنس ررابرت دريفوس  قایآ 

د يدوانگلستان وشوروی پايه گذاری گر آمريکاانقالب ايران با ھمکاری سه کشور<
چون باقدرت ارتش ايران وپيشرفتھای غيرقابل تصورايران توازن قدرت درمنطقه 

  >.نا متعادل گرديده بود

 ٢۶تا  ١۶ازتاريخ ١٢د ششم شماره ليندون الروش  درمقاله ای که درنشريه  سی ای آر جل آقای 
   :ژانويه منتشرشده نوشته

اقل بيست تاسی موسسه  جدا گانه برای مراقبت وتضمين پيشرفت شورشيان عليه شاه ايران مجھز حد<
اين بنياد ھمان است که اعتصابات نفت جنوب ايران بنياد صلح برتراند راسل (نھا آشده بود که مھمترين 
                   )ليندون الروش(                                                              ١ >)بری کردرا راه  انداخت ورھ

را مسئول سقوط رژيم شاھنشاھی ايران  ريگان که رسما کارتر آقای آمريکات رئيس جمھوری ادشھ
ی حفظ حقوق مردم ايران را عامل سفيرانگليس که مسائل جھانی نفت واقدامات شاه برا آقایدانست  و

   :ودرمصاحبه ای صريحا گفته است ھنگی بين المللی عليه شاه شناختهآھم

وصريحا عدم رضايت کشورش را ازپيشرفتھای شاه چکمه ھای بزرگ تری ازپايش را به پيا کرده بود<
  )مشروح درکيھان شماره دوم لندن(                                                >ايران  اعالم داشته است

ايران درجھت  وانگلستان درامور آمريکاقطره ھائی ازداليل ومستندات اثبات دخالت اينھا که ارايه ميشود 
ازما نبود انقالب موفق  مريکاآاگرحمايت < :گفته است بازرگان  خود .تن شورشيان استپيروز ساخ

   .>که درمقابل شاه ايسادگی کنند خواسته بود آمريکا زادی رسما ازآت نھض ؛نميشد

  )آمريکااسناد سفارت (                                                                                              

ه که بنابراعالم > نوشتحرکت نھائی بعدازعراقئی کتابی تحت عنوان <آمريکاايوانز  آقای**  
   .نيويورک تايمزدررديف پرفروش ترين کتابھا قرارگرفته است

اشغال افغانستان  . انقالب اسالمی ايراننويسنده کتاب ھمه حوادث منطقه را با اشتباه کارترمرتبط ميداند
 عراق و در نچه امروزآ، پديده ای بنام بن الدن وباالخره ، جنگ ايران وعراقتوسط نيروھای شوروی

 مورد خمينی و در اه کارتراشتب ه کتاب ناشی ازد نويسندافغانستان وايران ميگذرد ھمه وھمه به اعتقا

                                               
نی به تنھايی روشن و مسلم است خمي«د: ھنگاميه در پاناما بودند در گفتگويی با ديويد فراست ميگوينشاھنشاه  -١

» زار ھای پروپاگاندای زيادی در تدارک اين کار به او کمک کرده اند... قادر به انجام اينکار نيست، مسلمان اب
  ک-ح
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اگرکارترازخمينی <: نويسنده کتاب ازقول ژنرال ھايزر نوشته است که ازھايزر شنيدم که گفت .شاه است
  )١١۶٢کيھان  لندن (                     >.حمايت نميکرد ھرگز خمينی موفق نميشد

   :نوشت   ٢٠٠٧مارس سال مسحی  ١۵امه گاردين  درروزن 

درخاورميانه بوی نفت وسلطه را ميدھد  اھداف واشنگتن به سرنگونی رژيم ھا محدود  اآمريکراھبرد 
تقسيم  آمريکاابد وسياست طراحی شده نياد ملت ھا ھم تسری ميبنشده وتازير سوال بردن اساس و

   .لکان استکشورھای عرب خاورميانه مانند کشورھای با

به پيروی ازدستورات شورای روابط خارجی درصدد سرنگون  کارتر< :دکترجان کولمن  نوشت 
دکترکولمن  درکتاب او تحت عنوان واقعا درايران چه حادثه ای رويداد  ؛مدآکردن حکومت شاه بر

ه ارائه نمودفھرستی ازھمه شرکتھا وموسسات وابسته به موسسه سلطنتی امور بين المللی را 
نھا که درسرنگون کردن رژيم شاه نفوذ گسترده آوبه شماری ازحاکمان وقدرت ھای عظيم 

   >.خودرابکاربرده  اند اشاره شده است

     )  ٢٧۶صفحه  کتاب واقعيت ھای تازه درمورد ايران گيت(                                                  

زيبا  آقاینھا برای رد ادعای ناپخته وخام آ ازنھا اظھرمن الشمس است نميتوان آاينھا ومراتب مشابه 
و روبرو شده است  ی معتبرادعای ايشان با جواب ھای قاطع وشھادت ھائل مسا کالم استفاده کرد زيرا

انتشاريافته  و مکرر بازگو مکرر در ن اسنادآتی نداشته ويا نخواسته به يموقع سال گذشته ۴٠ايشان در اگر
  .ن بی فايده استآتوجه کند اکنون ھم رجوع مجدد به 

  هدف محدود اين تحرير

شد مبنی براينکه نفراتی  ن اشارهآدائره  اين تحرير محدود به موردی است که درابتدای اين تحرير به 
  .ت داشته استدخال ۵٧درشورش  آمريکاکه درتظاھرات راھپيمائی شرکت کردند نگفتند که 

       رد ادعاي خام ايشان 

طرف  ازشروع شده  اگرمورد توجه وايراد ايشان که با واژه  گاه نباشند که ھمين مقولهآايشان شايد 
مورد بررسی قرارگرفته  ۵٧درتھران دربحبوحه شورش  آمريکاکارشناسان اجتماعی وسياسی سفارت 

به  ، ايرانيان درعبارت شرطی اگرنھم آکس تصور ايشان نھا نشان ميدھد که برعآونتيجه گزارشات است 
   .متفق القول بوه اند ۵٧دخالت خارجيان درشورش 

  اسناد اثباتيه 

 آقایدرتھران  آمريکاگزارشگرسفارت   ۵٧مرداد سال ا ٢۶برابر  ١٩٧٨اوت  ١٧تاريخ  در -١
> بصورت مماکجاھستيم وبه کجاميرويگزارش مفصل چندين صفحه ای تحت عنوان < استمپل

بخش  در سری وغيرقابل رويت برای خارجيان به وزارت خارجه کشورمتبوع خود فرستاده است 
   .مده استآن گزارش آ ١١
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ايرانيان نيز اين يک دوره حساسی است چنانکه ما درگزارشھای قبلی تذکرداديم عمال تمام  آمريکا  برای<
که ما بعنوان  هھرچ ؛) اتفاق می افتد دخالت دارندراناينچه که اينجا (آ معتقدند که  دستھای خارجی در

شاه ويا مخالفت با  نرا يا بعنوان حمايت ازآاينجا  در يک دولت يا بعنوان افراد رسمی ميگوئيم يک نفر
 از ينده بعدآدرچند ھفته  ،اين تصورنفوذ خارجی درحقيقت به ما مقداری نفوذ ميدھد ،او تعبير خواھد کرد

   .>م داشتبازگشت سفيرما درمورد نقشمان دراينجا مشاھدات بيشتری خواھي

  )آمريکااسناد سفارت  ١٩صفحه (                                                                                

گزارش رسمی محرمانه ای ازجانب  ١٣۵٧ شھريورماه  ١۵ششم سپتامبربرابر با درتاريخ  -٢
   .ستمده اآن أ دراصفھان به وزارت خارجه کشورمتبوعش ارسال شده که در آمريکاکنسول 

 بنحوی در ايکمرآکه  ازچند مقام عاليرتبه تلويحا اين اتھام را دريافت کرديمسفيرومن درھفته ھای اخير<
سفيراکيدا اين اتھامات رارد کرد وپيشنھاد کرد که  ،مخالفھا حمايت ميکند از تظاھرات وارد شده است و

رد مالقات داللت دا آمريکانھا فکرميکنند برنيرنگ آھروقت الزم است برای بازديد ويا تجربه ھرمدرکی که 
   .ايستيداگرالزم باشد شما ھم محکم ب داشته باشيد

درمورد مسائل داخلی  آمريکاينده ايرانيان ازھرچنبه سياسی درپی نشانی ھائی ازنظريات آدرماه ھای 
سانی آورد که ميتواند به آی دشوار وحساسی برای ما بوجود خواھد ايران  خواھند بود  واين موقعيتھا

 در را اھماتی شود بنابراين من مطمئن ھستم که شما خيلی محتاط خواھيد بود ونکات زيرمنجربه سوء تف
  .>ھرجا که مقتضی باشد دربحثھای خود اعالم خواھيد کرد

  سفير دردنباله مطلب است که موثردرموضوع اين تحرير نيست موزشھای آ

   )٣٣صفحه  آمريکااسناد سفارت  ١٢ھمان جلد (                                                               

ھای جھانی   ژانس ارتباطآ مدير رابرت کرن ازجلسه مھمی  ١٩٧٨دربيست وپنجم اکتبرسال  -٣
 ژانس ارتباط جھانی اياالت متحده وآرئيس جک شلنبرگ  آقای وواشنگتن نزديک  امورخاور

 کار ايرانيان دست اندر فرھمندعليرضا و عطاپوران فريبرزقايآ با حضورروابط عموی کارمند 
  .مطبوعات برای رسيدگی به اوضاع ايران تشکيل ميگردد و خبر

   :مده استآن جلسه آدرگزارش 

را تنھا پايگاه  مخالفان رژيم اياالت متحده ،دريک موقعيت غيربرنده قرارگرفته است آمريکااياالت متحده <
تامين دسترسی خود به نفت  که اياالت متحده برای ،اس ميکننديدانند ھوادران رژيم  ھمچنان احسشاه م

بويژه پيام تلفنی  اظھارات کارتر وفروش تجھيزات نظامی با ھرکس ھرنوع معامله ای انجام خواھد داد
ت  تائيد متفکرھمه اين جريانات اس مغز آمريکاشايعات اينکه  و کمکی نکرده است کمپ ديويد از او

  )١۵۶صفحه  ١٢ھمان جلد (                                                                     .ميشود>

ام مترنيکو به وزارت  گزارشی محرمانه ازسوی ٧٩وريل آ ٢۴درتاريخ  چھارم ارديبھشت برابربا  -۴
  .ن مستند اين تحرير قرارميگيردآ داده است که بخشی از  آمريکاخارجه 

شده اند و مسائلی که ازسوی  آمريکانقالب ازسوی مخالفين متھم به وابستگی به برخی ازفاتحين ا<
يک سری حمالت  غازگرآيزدی  انتظام و بيل درمجله تايم بيان شد درمورد معاونين نخست وزير پرفسور
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چاپ گفتگوھائی ازاعترافات ژنرال نيروی ھوائی ربيعی  ،به اين شخصيت ھا وديگرمقامات انقالب گرديد
به  رشکاری قرارداد درشھادت دادگاھی ربيعی ادعا کرد که ژنرال ھويزآبرابر سرزنش  در را آمريکانيز 

طرف ارتش  از مسئول مجبورکردن شاه به ترک ايران ومانع کودتائی به نفع او آمريکاعبارت ديگردولت 
ی مورد رل حقيق مرتبا ازطريق دوستان ورابطين در تمامورين سفار ،ونيروھای مسلح گرديده است

دروقوع انقالب مورد سوال قرارميگيرند حتی دراغلب گفتگوھا صحبت ازارتباط خمينی با سيای  آمريکا
ھای ديگری ه گرو قطب زاده واميرانتظام  و –وابستگی ھای طوالنی رھبرانی چون يزدی  ؛ستآمريکا

باعث سوء  آمريکا اساسا در موزش اغلب انقالبيون ھمافرآ ؛ريزندنھا ميآتش آفقط ھيزم به  ازانقالبيون 
 آمريکاگان متھم کنند اين گروه از نانکه ھمه چيز را ازدست داده تلقی ميگردد دراصل تزآازسوی  ظن

  .دشاه را قربانی کرد تا دولتی اسالمی بنياد کرده ورژيمی ضد کمونيستی پايه گذای کن آمريکااين است که 

ھا  اطمينان  ئیآمريکائی مواضع ايرانيان نسبت به آمريکاازتاثيردراز مدت اتھامات ضد  نمشکل ميتوا
  >درجريان انقالب ايران  اعتقاد دارد ..........  آمريکايافت  تقريبا ھرايرانی با فرھنگی به نقش بزرگ 

  )١٣۵صفحه   آمريکااسناد سفارت  ١۴جلد  (                                                                  

  تفسيرمستندات 

  ب شمارش زرين کالم  بجای مردم ازواژه نفر استفاده شده است گرچه نفرازاسبا آقایدرادعای
معھذا اين تحرير واژه  ؛فرد باشد اطالق ميگردد ١٠به گروھی که کمتراز ،ودرمورد انسان شتر
ه معنا به صاحب معنا  سرگردان پاسخ اين تحرير درتوج اتن گرفته است را درمقام مردم ايرا نفر
  .نماند

نجا که مردم ھرکشوری ازجمله ايران مشتمل برطبقات عوام ومردم بافرھنگ وصاحبنظران سياسی آ از
نھا به آرابطه با اظھارعقيده  در ،ھستند اين تحرير ھم برای شمول دالئل برھرسه طبقه ازمردم ايران

 آمريکاالت است که فصل عقيده مردم ايران بردخيک سند خاص ارائه داده  ۵٧درشورش  آمريکادخات 
  .برای مردم اھل علم ومنطق مختومه باشد ۵٧درشورش 

نھا پايه بحث وفصل آواحتماال وامثال  اگر ھرچند علم منطق اجازه نميدھد که مسائل نظری ومبتنی بر
 اين تحرير،واصول خارج ميگردد معھذا گفتگو ازمجرای منطق غيراين روال رايج باشد  اگر قرارگيرد و

  .)زيبا کالم آقایپايان قسمت اول سوال ( عبور ازقاعده را تحمل کرده وبه عرض پاسخ مبادرت نمود خفت

  تعبد نه تعقل 

يک شورش مذھبی به اعتباررھبری خمينی بود که رھبرمزبور مرجع تقليد ايرانيان واھل  ۵٧شورش 
است نه تعقل وتصميم  رابطه مردم ايران با مرجعيت تقليد  تعبد وتقليد شيعه کشورھا ھم شناخته ميشد

يد برود ويا وقتی مرجع تقليد گفت شاه با ،مکلف ازدستور مرجع تقليد ميداند را اھل شيعه خود ؛ارادی
   .طاغوت است اظھارعلت الزم نيست  مردم بايد تبعيت کنند

، فرمانفرما ورئيس مسلمانان است وھمانطورکه امام ، مجتھد جامع الشرائط نايب امام استدرغياب امام<
نھائی درحوادث وپيش بينی ھا وحکومت وفرمانفرمائی درميان مردم را دارد مجتھد جامع  نظر حق اظھار

، فرمان امام رارد کرده است پس . کسی که برفرمان اوگردن ننھدن مناصب را دارا ميباشدآط تمام الشرائ



 حقوقدان -اميرفيض -۵٧در حاشيه اظھارات آقای زيبا کالم نسبت به شورش                    ۶ از ۶ برگ ٢٠١٧/٠٣/١۴، شنبه سه=بھرامشيد

مجتھد جامع الشرائط  تنھا مرجع فتوانيست بلکه دارای واليت مطلقه درحکومت است وتصميم درحوادث 
  .>وقضاوت بنظراو انجام ميگيرد

  )۶٢و ۶١کتاب عقايد وتعاليم شيعه چاپ نجف صفحه (                                                        

نميتوان  ؛که ناظربه روابط اجتماعی مردم ايران است را نميتوان به حساب کارسياسی گذاشتباال رابطه 
 ،نھا پرسيد علت مخالفت شما با شاه چيستآ نميشود از ،نھا پرسيد که چرا درتظاھرات شرکت ميکنيدآ از
  .فتوای مجتھد است  امام و مه است امرنھا دريک کلآب جوا

  دم آگوسفند  نه 

که دردانشگاه تحصيل ميکرد  درسالھای بعد ازشورش  آمريکاجوان ايرانی مقيم  نيويورک تايمز با يک
مانند گوسفندانی بوده  ۵٧ما درجريان تظاھرات سال < :ن جوان گفته استآمصاحبه ای داشت که  ۵٧

  .>يخواست حرکت ميکرديمخمينی م آقایکجا  ايم که بھر

 آقایدارد  کامال نوشته  فی ومذھب حاکم برکشورما برابرین جوان که با مبانی فلسآحقيقت دراظھارات 
ياد کرده درست است زيرا تنھا  افراد د،شرکت کرده بودن ۵٧زيبا کالم که ازمردمی که درتظاھرات سال 

    .عمل کردند ۵٧افراد درشورش  نطور عمل ميکنند کهآشتر) وحيوانات ھستند که افراد (

                       

  

                             


